Open Education Centre

București, 23 octombrie 2013
REFLECȚII ȘI SOLUȚII LA PROBLEMELE COMUNITĂŢII GLOBALE PRIN EDUCAŢIE
PENTRU DEZVOLTARE
Asociaţia „Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă – Agenda 21”
organizează în data de 24 octombrie a.c., începând cu ora 9,30, la Centrul Național de
Artă ”Tinerimea Română”1 conferința finală a proiectului ”Realizarea Obiectivelor de
Dezvoltare ale Mileniului. Implicarea elevilor şi a cadrelor didactice din licee în
programe şi proiecte de educaţie pentru dezvoltare”, finanțat de Comisia Europeană,
prin linia de finanţare Actori non-statali şi autorităţi locale în dezvoltare. Nivelul de
conştientizare şi educaţie pentru dezvoltare în Europa.
Conferința finală va reuni cca. 100 de participanţi, reprezentanți ai Ministerului
Afacerilor Externe, ai Ministerului Educației, inspectori școlari, directori ai liceelor
participante, cadre didactice și elevi implicați în proiect, reprezentanți ai unor organizații
neguvernamentale și ai mass – media.
Coordonat de organizaţia Open Education Centre din Bulgaria, în parteneriat cu
asociaţia „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21” din România,
Carrefoure Europeo Emilia din Italia şi HIVSports din Marea Britanie și având ca asociați
Universitatea din Fort Hare, Republica Africa de Sud și Republica Unită Tanzania, proiectul
s-a implementat în perioada 2010 – 2013 și a reunit în România peste 3000 de elevi și cadre
didactice din 22 licee din București și Județul Ilfov.
Scopul proiectului a fost să contribuie la creşterea gradului de informare şi
conştientizare a problemelor globale de către publicul larg în general şi de către tineri în mod
special, precum şi de a promova rolul esenţial pe care aceştia îl au în identificarea soluțiilor
adecvate pentru provocările lumii globale.
„Acest proiect ambiţios a oferit multe oportunităţi cadrelor didactice şi elevilor
implicaţi, având în vedere că educaţia pentru dezvoltare poate reprezenta în momentul de
faţă un răspuns pertinent la problemele globale” a declarat Nina Cugler, preşedinte executiv
asociaţia „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – Agenda 21”.
Principalele activități au constat în formarea profesorilor și a elevilor, dezvoltarea de
proiecte și implementarea în actuala programă școlară a temelor specifice educației pentru
dezvoltare. Experți ai Ministerului Educației Naționale au elaborat un proiect de curriculum,
pilotat în cele 22 licee participante la proiect.
Participant la una din activitățile internaționale realizate prin proiect, elevul Radu
Dobre de la Colegiul Național ”Elena Cuza” a declarat: “Tabăra de la Primorsko a fost cea
mai frumoasă experienţă la care am participat vreodată ... Am fost impresionat de ușurinţa
cu care am lucrat cu oameni din alte din alte ţări ... Proiectul care m-a impresionat cel mai
mult a fost acela referitor la abuzurile sexuale asupra minorilor la care am lucrat 6 ore
împreună cu colegii mei ...”
Nina Cugler
Președinte Executiv
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Intrarea din str. Schitu Măgureanu, nr. 4 ( vis-a –vis de Teatrul Bulandra – sala Izvor)
"Uniunea Europeană este formată din 27 de State Membre care au decis să-şi unească treptat know-how-ul, resursele şi
destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, ele au creat o zonă de stabilitate, democraţie şi
dezvoltare durabilă, menţinând diversitatea culturală, toleranţa şi libertăţile individuale. Uniunea Europeană este decisă de a-şi
împărtăşi realizările şi valorile cu ţările şi popoarele de dincolo de graniţele sale ".
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